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dzień: 8 do 18 0C
noc: 18 do 12 0C
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 12 do 18 0C
noc: 18 do 15 0C
wiatr: 2-4 m/s
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W trakcie wieczoru zebrani w cze-
skocieszyńskim teatrze obejrzeli pra-
premierę sztuki Andrzeja Niedoby 
„Rajska jabłonka”. Spektakl będący 
cieszyńską sagą, został napisany spe-
cjalnie dla Sceny Polskiej z myślą o jej 
założycielu, Władysławie Niedobie. 

– Duch mojego stryja z pewno-
ścią gdzieś tutaj dzisiaj jest i przypa-
truje się temu, podobnie zresztą jak 
wszystkiemu, co w życiu robiłem. 
A czy mu się podobało, dowiem się, 
kiedy się spotkamy – mówił po spek-
taklu w rozmowie z „Głosem Ludu” 
autor sztuki, Andrzej Niedoba. Jed-
nocześnie przyznał, że prapremiera 
sztuki była dla niego powodem du-

żego stresu. – Tak jak dziś, nie de-
nerwowałbym się nawet, gdyby moja 
sztuka była wystawiana w Teatrze 
Narodowym w Warszawie. Jedno-
cześnie był to dla mnie wzruszający 
moment i jestem bardzo zadowolo-
ny, bo sądzę, że to interesujący spek-
takl – mówił Niedoba.

Wcześniej Piotr Gliński, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego 
RP, w uznaniu zasług za propagowa-
nie kultury polskiej za granicą, przy-
znał odznakę honorową „Zasłużony 
dla kultury polskiej” Joannie Wani, 
Janowi Szymanikowi, Wandzie Mi-
chałek oraz Scenie Lalek „Bajka”. 
Aktu dekoracji dokonał konsul ge-

neralny RP w Ostrawie, Janusz Bil-
ski. Z okazji 65. rocznicy powstania 
Sceny Polskiej, w uznaniu za długo-
letnie zasługi dla pielęgnacji polsko-
ści oraz upowszechniania polskiej 
kultury i sztuki w Republice Cze-
skiej, dyplom ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego RP otrzymał 
także Karol Suszka, dyrektor Teatru 
Cieszyńskiego.

Z kolei Kateřina Kalistová, wice-
minister kultury RC, przekazała dy-
rektorowi ministerialną nagrodę za 
wkład nadolziańskiej sceny w rozwój 
czeskiej kultury. 

 WITOLD KOŻDOŃ
Ciąg dalszy na str. 4

Rocznica w cieniu rajskiej jabłonki
WYDARZENIE: Z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie prezydent RP nadał Bogdanowi Kokotkowi, 

kierownikowi artystycznemu Sceny Polskiej, Złoty Krzyż Zasługi. W ten sposób Andrzej Duda uhonorował zasługi Bogdana Kokotka w promowaniu polskości oraz 

krzewieniu polskiej kultury i tradycji narodowych. Odznaczenie wręczył podczas sobotniej, jubileuszowej gali w Teatrze Cieszyńskim szef gabinetu prezydenta RP, 

sekretarz stanu, Adam Kwiatkowski.

Jerzy Cieńciała (z prawej), pełnomocnik rządu RC ds. woj. morawsko-śląskiego, gratuluje Karolowi Suszce, dyrektorowi TC.
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Gmina Łomna Dolna 
i Asociace soukromého zemědělství Těšínské Slezsko
zapraszają na

IX EUROREGIONALNY JARMARK W ŁOMNEJ DOLNEJ
SOBOTA 1. 10. 2016, od godz. 11.00 przy Łomniańskim Muzeum

W programie: targi zwierząt domowych, wyścigi furmanów, pokaz dyscyplin westernowych, kapela „Mionší”, 
zespół „Legendy se vrací”, DJ Walter, pokazy starodawnych rzemiosł, wyrobów krajowych i dań regionalnych
Program towarzyszący: przygotowanie i degustacja potraw, „Deptani kapusty” Stowarzyszenie „Koliba” 
z Koszarzysk, Wystawa ze sprzedażą kur, kaczek i bażantów, Wystawa fotografii Jana Sikory, LOTERIA O JAGNIĘ 
I PROSIAKA, WSTĘP DARMOWY  więcej na: www.dolnilomna.eu
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CZAS DUMY Z OSIĄGNIĘĆ
Jubileusz objęli honorowym patronatem prezydenci: RP Andrzej Duda 
i RC Miloš Zeman. Z tej okazji w trakcie sobotniej uroczystości Adam 
Kwiatkowski, szef gabinetu prezydenta RP, odczytał specjalny list. 

„Jubileusz 65-lecia Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego to ponad sześć dekad wspania-
łej historii, którą z pasją i energią tworzyli i two-
rzą utalentowani arty- ści i pracownicy zespołu. 
Prezentowane przez nich spektakle bawią, uczą i 
zachęcają do refl eksji, zy- skując uznanie publicz-
ności i krytyków. Święto- wany jubileusz to zara-
zem czas dumy z pań- stwa dokonań, satysfakcji 
z pracy i osiągnięć nie tylko w przestrzeni artystycznej, ale też kulturowej i 
społecznej. Z tej okazji proszę Państwa o przyjęcie wyrazów szacunku, naj-
serdeczniejszych gratulacji i najlepszych życzeń. 

Teatr Cieszyński to niezwykła scena, na której obok siebie pracują trzy 
profesjonalne zespoły. W jednym teatrze możemy podziwiać artystów 
dwóch scen narodowych, polskiej i czeskiej. Spektakle realizowane przez 
aktorów Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego mają wielkie znaczenie dla 
rozwoju życia kulturalnego na Zaolziu, a także dla umacniania tożsamo-
ści i wspólnoty Polaków mieszkających w Republice Czeskiej. Wzajemna 
otwartość, szacunek i zrozumienie artystów polskich i czeskich tworzą at-
mosferę sprzyjającą wymianie doświadczeń, zacieśnianiu więzi i rozwijaniu 
współpracy naszych narodów na płaszczyźnie kulturalnej. Dzisiejsza uro-
czystość to także doskonała sposobność do złożenia podziękowań władzom 
Cieszyna i Ostrawy, które wspierają prace artystyczne i istnienie profesjo-
nalnej Sceny Polskiej. Dziękuję Państwu za troskę o polską kulturę, trady-
cję i sztukę ludową zakorzenioną w sercach mieszkańców, za podtrzymywa-
nie działalności artystycznej. Drodzy artyści i pracownicy teatru, pragnę po-
gratulować Państwu znakomitego rzemiosła i wspaniałego dorobku arty-
stycznego, ale również budowania dialogu między narodem polskim i cze-
skim. To godny uwagi przykład współpracy przy jednoczesnym zachowaniu 
oryginalności i specyfi ki scen. To wspólny wysiłek dyrekcji, aktorów i pra-
cowników teatru, którzy z pasją realizują wspólne cele. Mogą być państwo 
dumni ze swych dokonań, z działalności Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskie-
go. Życzę Państwu kontynuacji najlepszych tradycji, wielu wybitnych spek-
takli i osiągnięć, a także wiernej publiczności. Niech kolejne lata przynio-
są państwu liczne sukcesy, ale także radość i osobistą satysfakcję. Serdecznie 
wszystkich państwa pozdrawiam” – napisał prezydent RP.  (wik)
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SPOTKANIE 
Z MIESZKAŃCAMI
TRZYNIEC (maki) – W środę 5 
października odbędzie się kolejne 
spotkanie władz miasta z mieszkań-
cami. Początek o godz. 16.00 w auli 
Szkoły Podstawowej przy ul. Śląskiej. 
Jest skierowane do mieszkańców 
Łyżbic (w tym Tarasu i Kamionki). 
Podczas spotkania przedstawione zo-
staną aktualne informacje nt. ekono-
micznego i socjalnego rozwoju mia-
sta. Konkretne uwagi i prośby będzie 
można poruszyć w dyskusji. 

* * *
ZIEMNIAKI GÓRĄ
REGION (sch) – Większa produk-
cja roślin przemysłowych oraz nie-
co niższa produkcja zbóż – tak moż-
na podsumować tegoroczne zbio-
ry w województwie morawsko-ślą-
skim na podstawie danych szacun-
kowych, które opublikował w piątek 
Czeski Urząd Statystyczny. Według 
nich, tegoroczne zbiory ziemniaków 
wzrosły w porównaniu z rokiem ub. 
o prawie 23 proc., a rzepaku o bli-
sko 18 proc. 

* * *
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
OLBRACHCICE (dc) – Grupa 
54 parafi an z Olbrachcic i sąsied-
niej Suchej Górnej wyruszyła w nie-
dzielę na tygodniową pielgrzymkę 
parafi alną do Ziemi Świętej. Prze-
wodnikiem duchowym jest ks. pro-
boszcz Mirosław Kazimierz. Piel-
grzymi skorzystali z usług polskiego 
biura podróży i polecieli do Izraela z 
lotniska w Katowicach. Zwiedzą Je-
rozolimę, Betlejem, Nazaret, Kanę 
Galilejską i wiele innych miejsc bi-
blijnych. 

* * *
FAŁSZYWY 
ŚMIECIARZ
ORŁOWA (dc) – Niedawno fał-
szywy śmieciarz próbował wyłudzić 
pieniądze od mieszkańców Czeskie-
go Cieszyna, w ub. tygodniu pojawił 
się w Orłowej. Krążył po domach 
i żądał datków fi nansowych w za-
mian za „długoletnie usługi”. Miej-
skie przedsiębiorstwo usługowe ape-
luje do mieszkańców, by nie wierzy-
li w tego typu historie i nie dawa-
li rzekomym śmieciarzom żadnych 
pieniędzy. 

* * *
OD PIĘCIU LAT
REGION (dc) – W poniedziałek 
upłynęło dokładnie pięć lat od mo-
mentu, kiedy na trasę z Hawierzo-
wa do Pragi wyjechał pierwszy skład 
RegioJet. Od tego czasu „żółte” po-
ciągi przewiozły już 22 mln pasaże-
rów. Prywatny przewoźnik co roku 
wprowadza nowe linie, rośnie też 
liczba podróżnych. Według rzeczni-
ka spółki, Aleša Ondrůja, w br. po-
winna osiągnąć poziom 8 mln pasa-
żerów w RC i na Słowacji. W grud-
niu ma zostać uruchomiona nowa 
trasa z Bratysławy przez Brno do 
Pragi. 

KRÓTKO
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We wtorek sekretariat redakcji będzie czynny w godz. 8.30-15.30. 
Ogłoszenia do czwartkowego numeru będą przyjmowane do godz. 
15.30. W środę sekretariat redakcji będzie nieczynny. 

Dziennikarz dyżurny, Witold Kożdoń, czeka na państwa w redak-
cji we wtorek w godz. 9.30-14.00. Jeżeli mają państwo ciekawy temat, 
którym chcecie się podzielić z innymi czytelnikami, zapraszamy do sie-
dziby „Głosu Ludu”, Czeski Cieszyn, ul. Komeńskiego 4. Można także 
dzwonić pod nr. telefonu: 775 700 893 (Witold Kożdoń).

Czekamy na Państwa
Jedna osoba ranna, straty sięgające 30 
mln koron – to bilans wybuchu pieca 
na paliwo stałe i pożaru w dużej pie-
karni w Ostrawie-Martinowie. Do 
zdarzenia doszło w niedzielę w nocy. 

Pożar został zgłoszony ok. godz. 
22.30. Z żywiołem walczyło osiem za-
stępów strażackich. – – Paliła się po-
łowa płaskiego dachu o rozmiarach 70 
na 50 metrów. Strażacy przejęli kon-
trolę nad ogniem po niespełna dwóch 
godzinach, używając sprzętu wysoko-
ściowego. Kilkadziesiąt minut trwa-
ło następnie dogaszanie. Do budynku 

nie wolno wchodzić z powodu pochy-
lonej ściany, na miejsce wezwano staty-
ka – poinformował Petr Kůdela, rzecz-
nik Wojewódzkiej Straży Pożarnej. 

Zdarzenie w Ostrawie-Martino-
wie nie było jedynym dużym po-
żarem, do jakiego doszło w week-
end na terenie województwa moraw-
sko-śląskiego. W niedzielę po połu-
dniu wybuchł pożar w centrum han-
dlowym w Koprzywnicy, straty – we-
dług wstępnych obliczeń – sięgają 50 
mln koron. Interweniowało 17 zastę-
pów strażackich. (dc)

Pożar w piekarni 

Strażacy podczas akcji w Ostrawie-Martinowie. 

Pachnący chleb, owoce, jarzy-
ny, przetwory mleczne i produk-
ty pszczele – to wszystko i wiele in-
nych rzeczy można było skosztować, 
kupić i obejrzeć na 13. Biojarmar-
ku, który w piątek na rynku w Cze-
skim Cieszynie zorganizowała Szko-
ła Średnia Albrechta przy współpra-
cy z władzami miasta. Jarmark zain-
augurowała w zastępstwie dyrektor-
ki nauczycielka Danuta Siderek, głos 
zabrał także burmistrz Vít Slováček. 
Docenił, że w regionie przemysło-
wym istnieje szkoła, która pielęgnuje 
tradycje rolnicze i kładzie nacisk na 
zdrowe odżywianie. Cel i znaczenie 
imprezy przybliżyła jej główna orga-
nizatorka, Anna Hromková. 

– Biojarmark to wystawa bio-
produktów, a także prac naszych 
uczniów – są tu m.in. gry dydaktycz-
ne, które zapoznają młode pokole-
nie z rolnictwem. Mamy tutaj za-
wodowych sprzedawców ceramiki, 

domowych serów, ziemniaków, róż-
nych dżemów i innych przetworów. 
Jarmark także w zeszłym roku cie-
szył się dużym powodzeniem, może 
dlatego, że ma międzypokoleniowy 
charakter – powiedziała. 

Jarmark od rana cieszył się spo-
rym zainteresowaniem. Grupy 
przedszkolaków i rodziny z mały-
mi dziećmi zachwycały się zwie-
rzętami gospodarczymi (były owce, 
króliki, drób, a nawet konie), eme-
ryci zaopatrywali się w regional-
ne produkty spożywcze, które ofe-
rowały farmy i zakłady przetwórcze 
oraz piekarnie, przeważnie z bliskiej 
okolicy – Bystrzycy, Jabłonkowa, 
Nawsia, Karwiny. Również szkoła 
– organizatorka mogła się pochwa-
lić pieczywem własnej produkcji. Jej 
uczniowie oferowali ponadto róż-
ne gatunki herbatek ziołowych oraz 
różne przekąski. W jednym ze sto-
isk nauczyciele i uczniowie wysta-

wiali warzywa i owoce wyhodo-
wane we własnych przydomowych 
ogródkach. – Nauczyciele i ucznio-
wie najczęściej hodują jabłka, ewen-
tualnie śliwki, bardzo popularne są 
ostatnio dynie ozdobne, cukinie i 
patisony. W tym roku urodzaj ja-

błek w prywatnych ogródkach był 
słaby, lecz w naszym stoisku moż-
na się zapoznać z dwunastoma ga-
tunkami jabłek, które pochodzą z 
sadów w Żywocicach – powiedziała 
naszej gazecie nauczycielka Anetta 
Vojvodová.  (dc)

Smaczny i zdrowy jarmark

Uczniowie oferowali drobne przekąski i przedstawiali rośliny uprawne.
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Jak podróżowali nasi przodkowie, 
kiedy wagony ciągnęła maszyna pa-
rowa 464.202, zwana popularnie 
„Rosniczką”, i czy podróż w trzeciej 
klasie na drewnianych ławach moż-
na było uznać za wystarczająco wy-
godną, mogli przekonać się uczest-
nicy sobotniego Regionalnego Dnia 
Kolei w Ostrawie. 

Pociąg parowy, który był najwięk-
szą atrakcją tej kolejarskiej imprezy, 
kursował cztery razy w ciągu dnia na 
trasie ostrawski Dworzec Główny – 
Śródmieście – Kończyce – Witko-
wice  – Swinów – Dworzec Główny. 
Pasażerom, wśród których przeważa-

ły rodziny z małymi dziećmi, towa-
rzyszyli konduktorzy w historycz-
nych mundurach. Oprócz przejażdż-
ki po stacjach ostrawskich można 
było m.in. zwiedzić Muzeum Kolej-
nictwa na dworcu w Ostrawie-Śród-
mieściu oraz obejrzeć zaplecze tech-
niczne Dworca Głównego. 

Dodatkową atrakcją, którą przygo-
towało Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Miejskiej w Ostrawie, były prze-
jażdżki historycznymi tramwajami 
i trolejbusami. Te kursowały spod 
ostrawskiego Dworca Głównego 
przez centrum miasta na Hranecznik 
i z powrotem. (sch)

Wsiąść do pociągu... parowego

Na ostrawskim Dworcu Głównym lokomotywa parowa była oblegana przez po-
dróżnych.
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W sobotę w Gródku odbyła się 3. Spartakiada Stowarzyszeń. Rywalizowały miej-
scowe organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe. Swoją drużynę wystawił rów-
nież Urząd Gminny w Gródku oraz zaprzyjaźnione gminy ze Skoczowa i Czier-
nego. Ofi cjalna współpraca Gródka i Cziernego została podpisana przez obu wój-
tów tuż przed otwarciem zawodów.

– Spartakiada to świetna okazja, by spędzić razem czas i zjednoczyć się jeszcze 
bardziej niż dotychczas. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się dziś dobrze ba-
wić –  powiedział na wstępie wójt Gródka, Robert Borski. W skład każdej dziesię-
cioosobowej drużyny wchodzili dorośli i dzieci. Zawodnicy rywalizowali m.in. w 
rzucaniu dużą styropianową kostką, wbijaniu gwoździ, jedzeniu parówek na czas, 
celowaniu do bramki czy biegu z żywym ciężarem. Specjalną dyscypliną, w której 
można było wygrać beczkę piwa, było przeciąganie liny. Zarówno zawodnicy, jak i 
kibice dopingujący poszczególne drużyny bawili się świetnie. To było prawdziwe 
święto wszystkich gródeckich organizacji. Najlepszą drużyną okazali się sportow-
cy z TJ „Sokol”, srebro wywalczyli „Tenisiści” a brązowy medal MK „PZKO”. Naj-
lepsi otrzymali medale i puchary, a po zakończeniu sportowej części imprezy roz-
poczęła się część towarzyska. (maki)

Zabawa i integracja

Ofi cjalne rozpoczęcie spartakiady.

Miejscowe Koło PZKO w Cierlicku-Kościelcu po raz kolejny zwraca się do spo-
łeczeństwa z prośbą o wsparcie inicjatywy katowickiego oddziału Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, której celem jest zgromadzenie zniczy lub środków fi -
nansowych na ich zakup. Znicze zostaną przewiezione na Ukrainę i przy udziale 
organizacji polonijnych w obwodzie lwowskim zostaną zapalone na opuszczo-
nych grobach Polaków. – W ub. roku dzięki inicjatywie MK PZKO w Cierlic-
ku-Kościelcu przekazaliśmy do „Wspólnoty” 60 zniczy i 1,3 tys. koron – przy-
pomniał Tadeusz Smugała, prezes kościeleckiego Koła. 

Organizatorzy proszą ewentualnych darczyńców o wysłanie kwoty pienięż-
nej na rachunek bankowy nr 230 104 622/0300 należący do MK PZKO Cier-
licko-Kościelec z dopiskiem „znicze”, w terminie do 14 października.  (dc)

Znicze na opuszczone groby
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– To, co powoli staje się naszą tra-
dycją, czyli udział najmłodszych, 
tchnie optymizmem i dowodzi, że 
cieszyńska gwara ma się dobrze, po-
nieważ jest znana i doceniana tak-
że przez kolejne pokolenie Ślązaków 
cieszyńskich – mówił, otwierając ma-
raton, Krzysztof Szelong, dyrektor 
Książnicy Cieszyńskiej.

Przekonywał on również, że impre-
za daje możliwość kontaktu z litera-
turą gwarową wysokiej próby. – Pod-
stawowym obszarem zainteresowania 
uczestników kolejnych edycji nasze-
go maratonu gwarowego nie jest bo-
wiem żywa, mówiona gwara, ale li-
teratura gwarowa, którą staramy się 
promować, ukazując jej piękno – tłu-
maczył Szelong. – Jakkolwiek na-
uczeni doświadczeniem poprzednich 
lat poza prezentacją klasyki gwarowej, 
poza tekstami, które wyszły spod piór 
uznanych i znanych literatów, jacy 
w przeszłości posługiwali się gwarą, 
stwarzamy także okazję do zaprezen-
towania swej twórczości wszystkim 
innym zainteresowanym. Poprzed-
nie edycje maratonu dowiodły bo-
wiem, że wielu jego uczestników nie 
jest zainteresowanych czytaniem kla-
syki, ale prezentacją własnej twórczo-
ści – dodał.

Prowadzący spotkanie Leszek Rich-
ter, prezes Sekcji Ludoznawczej przy 
Zarządzie Głównym PZKO, przy-

bliżył z kolei motyw przewodni tego-
rocznej edycji maratonu, zatytułowa-
nego „Z nolypy naszych łojców”. Była 
nim zaś szeroko pojęta kultura stołu.

– Temat traktujemy dość szero-
ko, a więc obejmuje on nie tylko cie-
szyńskie potrawy, ale wszystko, co 
się z nimi łączy, m.in. przyrządzanie 
pożywienia czy jego spożywanie. A 

trzeba pamiętać, że kiedyś towarzy-
szyły temu pewne rytuały. Współ-
cześnie już ich nie rozumiemy i nie 
przestrzegamy, ale miały one swój 
głęboki sens. Na przykład zwyczaj, 
wedle którego przy stole podczas po-
siłku zbierała się cała rodzina. Prze-
cież wszyscy wiemy, jak trudno dziś 
zebrać wszystkich domowników 

przy jednym stole nawet w niedzie-
lę – mówił Richter.

W sali konferencyjnej Książnicy 
zaprezentowali się m.in. 6-letni Ta-
deusz Trzaskalik z Karwiny-Fryszta-
tu (zdobywca pierwszego miejsca w 
kategorii 3-6 lat w konkursie „Po na-
szymu, po obu stronach Olzy”), Ema 
Tomanek z polskiej szkoły w Bukow-

cu (zdobywczyni drugiego miejsca w 
konkursie „Po naszymu...” w kat. 7-13 
lat), a także Natalia Sikora ze szko-
ły podstawowej im. Henryka Sien-
kiewicza w Jabłonkowie (triumfator-
ka konkursu „Po naszymu...” w kat. 
7-13 lat).

– Był taki czas, kiedy na Śląsku Cie-
szyńskim gwarą mówiło się wszędzie 
i był okres, gdy mówiliśmy nią dużo 
mniej. Teraz ponownie nastał czas, 
gdy nasza gwara odżywa. Życzę wam 
więc, byście mowę naszych ojców na-
dal pielęgnowali – apelował do uczest-
ników maratonu burmistrz Cieszyna, 
Ryszard Macura, który sam przeczytał 
jeden z tekstów gwarowych.

Z kolei Leszek Richter opowiedział 
zebranym o specyfi ce młodzieżowego 
konkursu „Po naszymu, po obu stro-
nach Olzy”. W ostatniej edycji prze-
glądu wystartowało ponad 250 uczest-
ników z 30 szkół i przedszkoli. – Jest 
to więc największa tego typu impreza 
skierowana do dzieci i młodzieży na 
Śląsku Cieszyńskim – mówił.

Również cieszyński maraton gwa-
rowy ma jednak wymiar transgra-
niczny i regionalny. – Jego tego-
roczna edycja nie odbyła by się bo-
wiem bez wsparcia Zarządu Głów-
nego PZKO, Sekcji Ludoznawczej 
PZKO oraz Kongresu Polaków w 
RC – podkreślał dla odmiany Sze-
long.  (wik)

Po raz trzeci »czytali po naszymu«
Miłośnicy cieszyńskiej gwary spotkali się w niedzielne popołudnie w Książnicy Cieszyńskiej na III Maratonie Czytania Tekstów Gwarowych „Czytomy po naszymu”. 

Impreza, której patronowała redakcja „Głosu Ludu” tradycyjnie już rozpoczęła się od występu młodych laureatów konkursu „Po naszymu, po obu stronach Olzy”.

Występuje Tadeusz Trzaskalik.

Współpraca terytorialna i partnerska na te-
renie gmin regionu jabłonkowskiego i trzy-
nieckiego – na tym temacie skupiono uwagę 
podczas międzynarodowej konferencji zorga-
nizowanej przez Mikroregion Bystrzyca-Ny-
dek-Wędrynia, która odbyła się w czwar-
tek w wędryńskim hotelu „Vitality”. Partne-
rem konferencji było województwo moraw-
sko-śląskie.

Do Wędryni zjechali miejscowi samorzą-
dowcy, a także przedstawiciele miast partner-
skich z polskiego Pińczowa, słowackiego Svo-
dína i węgierskiej Taty. Na wstępie wyświe-
tlono fi lm przybliżający specyfi kę i działania 
Mikroregionu Bystrzyca-Nydek-Wędrynia. 
Kształtował się od 2002 roku, wraz z nawią-
zaniem partnerstwa pomiędzy Bystrzycą i 
Nydkiem. Wędrynia dołączyła sześć lat póź-
niej. – Dopiero po latach wzajemnej współ-
pracy mamy świadomość, jak bardzo nasze 
współdziałanie i powiązanie jest dobre. Nie 
chodzi tylko o kwestie polityczne, kulturo-
we, społeczne, religijne czy narodowościowe 
Mieszkańców naszego mikroregionu łączą 
także więzi rodzinne – powiedział w materia-
le wójt Wędryni, Bogusław Raszka.

Współpraca opiera się na wielu płaszczy-
znach. Gminy rozwiązują wspólnie spra-
wy związane z transportem, szkolnictwem, 
usługami socjalnymi, ale też współdziałają na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego, sportu 
i kultury. – Spotkaliśmy się, by poddać dysku-
sji fenomen liczebności różnych form współ-
pracy terytorialnej, w której uczestniczą gmi-
ny z regionu jabłonkowskiego i trzynieckie-
go – powiedział na wstępie Roman Wróbel, 
wójt Bystrzycy i prezes mikroregionu, który 
następnie podkreślił, że regiony jabłonkowski 
i trzyniecki są pod względem współpracy re-
gionalnej, transgranicznej czy międzynarodo-
wej, nie tylko mistrzami świata, ale też rekor-
dzistami.

– Od czasu do czasu zadaję sobie następu-
jące pytania: Czy nie jest owej współpracy za 

dużo? Nie dochodzi do przenikania się po-
między jej poszczególnymi formami? Żyjemy 
jednak w świecie dotkniętym przez globali-
zację. Jednostka terytorialna nie może funk-
cjonować odizolowana, musi współpracować, 
ponieważ ona determinuje rozwój – podkre-
ślił Roman Wróbel.

Wśród wielu ciekawych wystąpień go-
ści prezentujących różne szczeble współpra-
cy można było wysłuchać prezentacji Jerze-
go Cieńciały, pełnomocnika Rządu RC, który 
skoncentrował się na ekonomicznych aspek-
tach współpracy transgranicznej. Podkreślił 
m.in. znaczenie czesko-polskiej współpra-
cy gospodarczej, uwypuklając, że Polska jest 
trzecim największym partnerem handlowym 
RC. Oprócz konkretnych danych kluczowy-
mi czynnikami współpracy są też dobre rela-
cje międzyludzkie. O tym, że regiony jabłon-
kowski i trzyniecki mogą się pochwalić sze-
regiem różnych form współpracy terytorial-
nej i partnerskiej, mówiła Aneta Wojtas, re-
prezentująca Lokalną Grupę Działania „Ja-
blunkovsko”. Przedstawiła szereg przykładów 
organizacji i struktur, w których zaangażowa-
ne są okoliczne gminy. Wśród osiemnastu wy-
mienionych form współpracy znalazły się np. 
Stowarzyszenie dla Rozwoju Wsi, Stowa-
rzyszenie Miejscowych Samorządów, Zwią-
zek Miast i Gmin, Rada Regionalna Rozwo-
ju i Współpracy z siedzibą w Trzyńcu, Sto-
warzyszenie Gmin Regionu Jabłonkowskie-
go czy Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Sto-
nawki. – Oprócz klasycznych form współpra-
cy należy uwypuklić także partnerstwo gmin. 
Spośród wszystkich 24 gmin i miast w regio-
nie jabłonkowskim i trzynieckim aż 18 z nich 
ma przynajmniej dwóch zagranicznych part-
nerów, część nawet więcej. Z uwagi na położe-
nie geografi czne naszych jednostek samorzą-
dowych, najwięcej partnerstw zawartych zo-
stało z Polską i Słowacją. Do wyjątków na-
leży m.in. Bystrzyca, która w ramach współ-
pracy Wyszehradzkiej Czwórki, współpracu-

je z  węgierskim miastem Tata – powiedzia-
ła Aneta Wojtas. Prezentacja była impulsem 
do rozważań poszczególnych wójtów i burmi-
strzów, którzy mogli się w ten sposób zasta-
nowić, jak wygląda współpraca w ramach ich 
gminy i czy nie warto byłoby nawiązać nowe 
partnerstwa. – Współpraca rozumiana szero-
ko jest dla nas bardzo ważna. Współpracuje-
my z Istebną i słowacką gminą Rudina. Dzię-
ki współpracy z województwem przygotowa-
ny został projekt remontu drogi wojewódzkiej 
wiodącej do przejścia granicznego Bukowiec 
-Jasnowice. W projekcie jest ważne, aby zna-
leźć odpowiedniego partnera po słowackiej 
stronie, tak więc partnerstwo transgranicz-
ne jest moim zdaniem jak najbardziej przy-
datne – powiedziała wójt Bukowca, Monika 
Czepczorová. Pozytywnie ocenił współpracę 
terytorialną również wójt Ligotki Kameralnej, 
Miloslav Hampel. – Współpraca terytorial-
na jest ważna nie tylko dla Ligotki Kameral-

nej, ale też dla Mikroregionu Dorzecza Sto-
nawki, do którego należymy. Ligotka jest rów-
nież członkiem Stowarzyszenia Odnowy Wsi, 
współpracujemy też m.in. ze Szkołą Odnowy 
Wsi. Taka forma działania jest ważna dla każ-
dej gminy, bez współpracy trudno byłoby się 
rozwijać – powiedział wójt Hampel. Wśród 
wielu ciekawych przyczynków znalazły się 
również wystąpienia zagranicznych partne-
rów. Reprezentantem węgierskiego miasta 
Tata był jego prezydent, Jozsef Michl, przy-
były też Paweł Poros z  Urzędu Miasta Piń-
czów. O przykładach partnerskiej współpracy 
w słowackim Svodínie można było się dowie-
dzieć z materiału fi lmowego. Podczas konfe-
rencji nie zabrakło też akcentów muzycznych, 
w pierwszej części spotkania zaśpiewała uta-
lentowana studentka Akademii Muzycznej w 
Krakowie, Beata Kantor z Nawsia, w kolejnej 
zagrał mistrz fortepianu, Michał Šupák, po-
chodzący z Trzyńca. (maki)

Współpraca w centrum uwagi
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Współpraca terytorialna i partnerska na terenie gmin regionu jabłonkowskiego i trzynieckiego – na 
tym temacie w szczególności skupiono uwagę.

Fo
t.

 M
A

G
D

A
LE

N
A

 Ć
M

IE
L



4 wtorek   |   27 września 2016TEATRALNY JUBILEUSZ

Przypomniała, że Scena Polska jest 
jedynym profesjonalnym zespołem, 
który działa poza granicami Polski, 
a Karol Suszka od 16 lat prowadzi 
dwujęzyczny czesko-polski teatr, któ-
ry w Republice Czeskiej jest unikal-
nym przykładem działania pod jed-
nym dachem dwóch narodowych ze-
społów aktorskich.

– Teatr Cieszyński jest też przykła-
dem, jak może wyglądać międzynaro-
dowa współpraca dwóch kulturowo 
bliskich narodów – mówiła Kalisto-
vá, a podobnie wypowiedział się wi-
cehetman województwa morawsko-
śląskiego Svatomír Recman. – Teatr 
Cieszyński jest i był pomostem łączą-
cym czeską i polską kulturę – mówił, 
cytując Karola Suszkę.

W sobotni wieczór na widow-
ni czesk ocieszyńskiego teatru zasia-
dło kilkudziesięciu ofi cjalnych go-
ści, wśród nich ambasador RP w Pra-
dze Grażyna Bernatowicz, dyrektor 
Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie 
Tomáš Kotyza, senatorowie RC Petr 
Gawlas i RP Jerzy Fedorowicz. Ten 
drugi jest zarazem przewodniczącym 
senackiej komisji kultury. – Jestem 
również przyjacielem teatru i bywa-
łem u was już nieraz, ponieważ przy-
jaźnimy się z Karolem, a z Haliną Pa-
sekovą i Rudolfem Molińskim razem 
studiowaliśmy – zdradził Fedorowicz, 
a gratulując aktorom premierowego 
spektaklu wręczył Bogdanowi Ko-
kotkowi odznakę Senatu RP. 

Do gratulacji przyłączyli się bur-
mistrzowie Czeskiego Cieszyna Vít 
Slováček, Cieszyna Ryszard Macu-
ra, dyrektorzy zaprzyjaźnionych te-
atrów i instytucji kultury. Szczególne 
gratulacje przypadły nestorom-zało-
życielom Sceny Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego Piotrowi Augustyniakowi 
i Annie Kalecie-Rzymanovej, a także 
Annie Olszarowej, która posiada abo-
nament teatralny od początku istnie-
nia Sceny Polskiej, czyli 65 lat!

– Nie ma teatru bez widza. To 
maksyma Teatru Narodowego i my 
się jej trzymamy. Scena Polska ma 
widzów, jest dla widzów, a widzowie 
mówią o nas, że jesteśmy ich teatrem. 
Cześć wam za to nasza kochana pu-
bliczności. Chylę też czoła przed ze-
społem, który w tak szczupłym gro-
nie potrafi  robić tak piękne rzeczy 
– mówił Karol Suszka.

– Nigdy nie zagaśnie oświaty kaga-
niec, kiedy Scena Polska bronić kul-
tury wchodzi na szaniec – stwierdził 
dla odmiany Jerzy Cieńciała, pełno-
mocnik rządu RC ds. województwa 
morawsko-śląskiego, po czym prze-
kazał zespołowi aktorskiemu oko-
licznościowy czek.

– Jabłonka zaolziańskiej polsko-
ści wrosła swymi korzeniami w pol-
ską kulturę. Nitką naszej tożsamości 
narodowej, tu na Zaolziu, nie jest ani 
polityka, ani pieniądz. Korzeniami 
naszej tożsamości jest kultura pol-
ska, a wy jesteście jej głównymi no-

sicielami. Dlatego życzę wam, byście 
jak najdłużej byli na scenie. Byście 
jak najdłużej żyli w naszych sercach, 
bo jak długo będziecie żyli w naszych 
sercach i umysłach, tak długo na Za-
olziu żyć będzie polska kultura. A jak 
długo będzie tutaj żyła polska kul-
tura, tak długa będą tutaj żyć Pola-

cy – mówił z kolei Józef Szymeczek, 
wiceprezes Kongresu Polaków w RC.

– A ja się cieszę, że Polski Zwią-
zek Kulturalno-Oświatowy w RC 
był obecny u powstania Sceny Pol-
skiej Teatru Cieszyńskiego. Cieszę 
się również, że ta Scena przez 65 lat 
wydała tak wspaniałe owoce. I po-

wiem tak krótko, jak minister Cień-
ciała, dziękujemy za już i prosimy o 
jeszcze – gratulował z kolei aktorom 
Jan Ryłko, prezes Zarządu Główne-
go PZKO. Publiczność zebrana w 
Teatrze Cieszyńskim odśpiewała na-
tomiast artystom gromkie „Sto lat”.

 WITOLD KOŻDOŃ

Rocznica w cieniu rajskiej jabłonki
Dokończenie ze str. 1

Świętowano w gronie przyjaciół.

Wydarzeniem towarzyszącym sobotniemu ju-
bileuszowi 65-lecia Sceny Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego był wernisaż okolicznościowej wy-
stawy. Zebrano na niej słynne kostiumy, stare 
kroniki i programy, elementy scenografi i, a tak-
że rekwizyty używane podczas najpopularniej-
szych spektakli. Jej głównymi bohaterami byli 
jednak aktorzy.

Częścią rocznicowej ekspozycji jest multi-
medialny projekt „Maski i twarze” autorstwa 
Agaty Kokotek. Na wystawę składają się rów-
nież piękne portrety cieszyńskich aktorów au-
torstwa Mariana Siedlaczka. Znany fotogra-
fi k uwiecznił artystów bez charakteryzacji i ko-
stiumów. 

– Nie wiem, czy często mają okazję pozować 
w taki sposób, dlatego dziękuję moim bohate-

rom, że zgodzili się pokazać takimi, jakimi są 
naprawdę i jakimi być może nikt ich nie zna. 
Bo przecież aktorów znamy przede wszystkim 
pod przykryciem, kiedy w kostiumach gra-
ją swoje role. Jestem więc wdzięczny za to, że 
zgodzili się wziąć udział w tym eksperymencie. 
Cieszę się też, że mam skromny udział w ob-
chodach jubileuszu – mówił podczas wernisażu 
Marian Siedlaczek.

Na wystawie zaprezentowano także zdjęcia 
zza kulis wykonane przez Wiesława Przeczka. 
Fotografi e powstały podczas prób do spektaklu 
„Rajska jabłonka”. – Aktorzy są na nich jeszcze 
bez kostiumów, dlatego można powiedzieć, że 
podpatrywałem ich w momencie, gdy nie czu-
li na sobie wzroku publiczności – tłumaczył 
Wiesław Przeczek.  (wik)

Scena Polska zza kulis

Wernisaż rocznicowej wystawy zainaugurował sobotnie obchody 65-lecia Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego.
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„Rajska jabłonka” Andrzeja Niedoby otwo-
rzyła kolejny sezon teatralny Sceny Polskiej. 
Reżyserii spektaklu podjął się Bogdan Koko-
tek. Ta pierwsza i zarazem bardzo udana re-
alizacja sztuki chwyciła za serca wszystkich 
zgromadzonych na sali widzów. To wyjątko-
wa opowieść została zrealizowana na wyjąt-
kowy jubileusz.

Sztuka napisana przez Andrzeja Niedo-
bę, publicystę i pisarza, dedykowana była dla 
jego wuja, Władysława Niedoby, współzało-
życiela Sceny Polskiej i wieloletniego kie-
rownika artystycznego teatru. Niestety nigdy 
nie było mu dane wcielić się w rolę główne-
go bohatera. „Jabłonka” ze względu na swo-
ją tematykę nie mogła zostać wystawiona na 
deskach teatralnych tuż po swojej prapre-
mierze. Dopiero po ponad trzydziestu latach 
autor spektaklu zdecydował się na ponow-
ne spotkanie z losami bohaterów „Jabłon-

ki”. Jak sam mówi: „Nie przypuszczałem, że 
jeszcze raz spotkam się ze stryjem Włady-
sławem, przecież nie na widowni ani na sce-
nie, ale symbolicznie, bo jestem przekonany, 
że jest tu gdzieś...”.

„Rajska jabłonka” została napisana gwarą 
i traktuje o losach mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego. Opowieść powstała na podstawie 
przeżyć krewnych Andrzeja Niedoby. Wi-
dzowie mają do czynienia z przekrojem wy-
darzeń – od końca I wojny światowej po lata 
80. XX wieku. Postaci w całości posługują się 
gwarą, a nad jej poprawnością czuwał profe-
sor Daniel Kadłubiec.

Spektakl wystawiany jest przez cały zespół 
aktorski Sceny Polskiej, na scenie towarzyszy 
mu kapela „Lipka,” dbając o oprawę muzycz-
ną przedstawienia. Dlatego też w tle widzi-
my skrzypka wygrywającego melodię „Oj-
cowskiego domu”. Na scenie da się też sły-

szeć nieformalny hymn górali beskidzkich 
„Szumi jawor”, do którego słowa napisał tak-
że Andrzej Niedoba, a melodię skompono-
wał jego ojciec, Adam.

Scenografi a „Jabłonki” nie jest zbyt bogata, 
a jednak z każdą jej szybką zmianą przenosi 
widza do wiejskiej knajpy, na statek, pola Ka-
nady, a także – co najważniejsze w tym przed-
stawieniu – na Śląsk Cieszyński. Tak spraw-
nie jak zmienia się scenografi a, tak szybko ak-
torzy zmieniają się w inne postaci.

Można by powiedzieć, że historia „Rajskiej 
jabłonki” jest taka jak inne. Bo traktuje o tę-
sknocie, miłości, nadziei, wierze i rodzinie. 
Skłania do refl eksji nad życiem, nad tym co 
ważne, czym powinniśmy się w życiu kiero-
wać i jak postępować, by żyć w zgodzie z sa-
mym sobą. Jednak ta historia jest bardziej wy-
jątkowa. Dlaczego? Wszystko za sprawą akcji, 
która rozgrywa się tutaj, która dotyczy nas sa-

mych. I chociaż opowieść ta ma wymiar uni-
wersalny, to jednak zdecydowanie łatwiejsza 
będzie w odbiorze dla mieszkańców tego re-
gionu. Tę zasługę przypisać można nie tyleż 
autorowi sztuki, który przeniósł realia Śląska 
Cieszyńskiego na papier, ale przede wszyst-
kim reżyserowi spektaklu, który z pomocą ak-
torów oddał charakter utworu, pokazał kore-
lacje panujące w Beskidach. Odbiór spektaklu 
dodatkowo wzmaga kapela „Lipka”. Utwo-
ry, które muzycy wykonują na skrzypcach, na 
długo jeszcze pozostaną w pamięci widzów.

W 1985 roku „Rajska jabłonka” otrzyma-
ła pierwszą nagrodę miesięcznika teatralnego 
„Dialog”. Prapremiera sztuki została napisana 
w latach 80. ub. stulecia. Po sobotniej premie-
rze sztuka na stałe wpisze się w repertuar Te-
atru Cieszyńskiego. Spektakl będzie można 
zobaczyć już 1 października w Czeskim Cie-
szynie.  (BJ)

Każdy zawsze powraca do swoich korzeni...
nasza recenzja
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grosz do grosza 25

wydano nad wisłą

Jak pokazują statystyki, samo wypo-
sażenie kuchni w niezbędne sprzęty 
elektryczne jest kosztowne zarówno 
w chwili ich zakupu, jak i w trakcie 
użytkowania. To właśnie urządzenia 
kuchenne zużywają najwięcej prądu 
elektrycznego. Prym wiedzie lodów-
ko-zamrażarka (ok. 28 proc. zużycia 
prądu, jeżeli wziąć pod uwagę całe 
gospodarstwo domowe), w następnej 
kolejności są to kuchenka elektrycz-
na (ok. 20 proc. zużycia), dopiero po-
tem plasuje się oświetlenie domu 
czy mieszkania i drobny sprzęt elek-
tryczny. Pralka, dla porównania, zu-
żywa rocznie ok. 10 proc. prądu.

Co więc robić, aby kuchnia nie 
była dla domowników workiem bez 
dna, jeżeli chodzi o koszty utrzyma-
nia domu? Oto kilka propozycji, któ-
rych wykorzystanie pozwoli zaosz-
czędzić rocznie tysiące koron.   

ABY CIEPŁO NIE UCIEKAŁO
Ciepło odgrywa w kuchni kluczo-
wą rolę, dlatego warto mu poświęcić 
trochę miejsca. Największym pro-
blemem są nieszczelne okna, może 
przez nie uciec nawet 20 proc. cie-
pła. Na szczęście ów problem doty-
czy coraz mniejszej liczby właści-
cieli domów i lokatorów – w ciągu 
kilkunastu minionych lat właśnie 
wymiana okien była najczęstszą in-
westycją w modernizację tzw. masy 
mieszkaniowej w naszych mia-
stach i gminach. Niemniej pamię-

tać trzeba, że zimą należy pomiesz-
czenia wietrzyć krótko, lecz inten-
sywnie. I że warto – jeżeli to moż-
liwe – zamontować zewnętrzne ro-
lety, które ograniczają utratę ciepła 
nawet do 40 proc., latem zaś zapo-
biegają przegrzewaniu się pomiesz-
czenia. W domach można pomy-
śleć o oknach z nawiewnikami hi-
grosterowanymi, które dzięki czuj-
nikom reagują na ilość pary wodnej 
w pomieszczeniu i sterują jej prze-
pływem. To co prawda drogie roz-
wiązanie, ale bardzo skuteczne.

Potrawy gotujemy w małej ilo-
ści wody i w zamkniętych naczy-
niach. Gotując bez przykrycia, tak 
naprawdę wydłużamy proces goto-
wania, smażenia, duszenia. Naczynia 
powinny mieć gładkie dno i dobrze 
przewodzić ciepło. Wielkość garnka 
powinna być dostosowana do wiel-
kości płyty grzejnej lub grzejnika. 
Średnica garnka ma być o ok. 2 cm 
większa od średnicy płyty grzejnej. 
Jeżeli gotujemy na kuchence elek-
trycznej, możemy wykorzystać do-
starczoną już ilość energii i wyłączyć 
płytę na kilka minut przed końcem 
gotowania. Zanim napełnimy wodą 
czajnik bezprzewodowy, pomyślmy, 
ile tak naprawdę wrzątku będzie nam 
potrzeba. Po co gotować pełny czaj-
nik, skoro chcemy zrobić sobie jedną 
kawę? Warto też wspomnieć o ko-
rzystaniu z piekarnika. Podczas gdy 
dawniej, aby zobaczyć rezultaty pie-

czenia, trzeba było uchylić drzwicz-
ki, obecnie jest to zbędne: piekarni-
ki mają zamontowane wewnętrzne 
oświetlenie.

ZIMNO TEŻ 
JEST WAŻNE

Przenieśmy się w chłodniejsze rejo-
ny kuchni. Lodówki i zamrażarki nie 
powinny nigdy stać w pobliżu źró-
deł ciepła, np. kaloryferów czy pie-
cyka. Nie powinny też być narażone 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Zamrażarkę otwiera-
my tylko wtedy, gdy jest to koniecz-
ne. Im częściej otwieramy drzwiczki, 
tym agregat lodówki bardziej musi 
się napracować i zużyć więcej prądu, 
aby utrzymać wewnątrz odpowied-
nią temperaturę. Do lodówki wkła-
damy wyłącznie potrawy chłodne, 
jeżeli to możliwe – umieszczone w 
szczelnych pojemnikach lub toreb-
kach. Lodówka nie służy do schła-
dzania potraw, tylko do ich przecho-
wywania, aby jak najdłużej zachowa-
ły świeżość. Usuwamy też regularnie 
kurz z tyłu zamrażarki, jego pokłady 
pogarszają wymianę ciepła.

Aby lodówka mogła spełniać swo-
je podstawowe funkcje, musi być czy-
sta i odszraniana. Brud osadzający się 
na uszczelkach powoduje przedosta-
nie się ciepła z zewnątrz, co z ko-
lei sprzyja rozwojowi bakterii we-
wnątrz urządzenia. Zapobiec temu 
można łatwo – przecierając regular-

nie wnętrze lodówki i uszczelki naj-
pierw wilgotną, a potem suchą ście-
reczką. Do mycia wnętrza lodówki 
nie powinno się stosować agresyw-
nych środków chemicznych. Moż-
na natomiast dodać do wody trochę 
zwykłego octu.

Jeśli chodzi o rozmrażanie, nowo-
czesne lodówki posiadają funkcję au-
tomatycznego odszraniania, a duża 
ich część – funkcję bezszronowego 
zamrażalnika (sprawdzić można to w 
instrukcjach i opisach sprzętu, gdzie 
widnieją takie określenia, jak No 
Frost, Frost Free, Fresh Frost Free, 
Total No Frost). Gdy jednak lodów-
ka nie została wyposażona w taki do-
datek, należy przełożyć na czas od-
szraniania zamrażalnika wszystkie 
mrożonki do lodówki – wyręczy-
my dzięki temu nieco agregat, bo za-
mrożone jedzenie stopniowo samo 
będzie uwalniać zimno. Mrożonki 
przetrwają też czas odszraniania za-
mrażalnika szczelnie opatulone koł-
drą, a w mroźną pogodę na balkonie. 
Zapełniając ponownie wyczyszczo-
ną i odszronioną lodówkę, pamiętaj-
my, aby pozostawić trochę wolnego 
miejsca pomiędzy produktami. Cyr-
kulacja powietrza będzie wtedy swo-
bodniejsza. Warto też wiedzieć, że 
układ półek nie jest przypadkowy, 
inna temperatura panuje na najwyż-
szej z nich, a inna na najniższej. 

Prócz energii elektrycznej i gazu 
sporo w kuchni zapłacimy też za 

wodę. O tym, jak zużywać ją racjo-
nalnie, pisaliśmy w jednym z po-
przednich odcinków. Przypomnij-
my tylko, że najwięcej wody zu-
żywamy w trakcie zmywania na-
czyń. Jeżeli nie mamy zmywarki, 
a nie lubimy zmywać w wypełnio-
nym i zatkanym zlewie, koniecz-
nie powinniśmy kupić dobry per-
lator – niewielką nasadkę monto-
waną na końcówkę kranu. Perla-
tor zwiększa napowietrzenie stru-
mienia wody. W efekcie w trakcie 
mycia naczyń zużywamy jej nawet 
o 60 proc. mniej.

ZRÓB TO SAM...
O wydatkach wynikających z mar-
nowania jedzenia nie trzeba chy-
ba przypominać nikomu. Jak mó-
wią stastystyki, niemal jedna trze-
cia zakupionych produktów żywno-
ściowych trafi a u nas do kosza. Ku-
pujemy dużo, często bezmyślnie, pod 
wpływem nachalnej reklamy. Kupu-
jemy rzeczy, które o wiele taniej, do 
tego stosunkowo łatwo, można by 
przygotować samemu. Mamy po-
czątek jesieni. Dlaczego nie spróbo-
wać zrobić domowy dżem, powidła, 
kompot, przecier pomidorowy we-
dług przepisu babci? Zimą, zamiast 
kupować drogie i nafaszerowane 
chemią przetwory, wystarczy sięgnąć 
po słoik przygotowany własnoręcz-
nie jesienią. Będzie smaczniej, zdro-
wiej i taniej. (h)

Kuchnia – rodzinne centrum dowodzenia
Kuchnia to pomieszczenie, gdzie często skupia się całe życie rodzinne, i które jest tym samym rodzinnym centrum dowodzenia. Ale kuchnia to także główne pole 
wydatków i przestrzeń do popisu dla osób, które chcą mądrze oszczędzać. 

Tam mieszkam 
Życie Polaków 

za granicą
MALWINA WROTNIAK

Marginesy

Według luźnych szacunków, poza Polską 
mieszka około 20 milionów Polaków oraz osób, 
które mają – większe lub mniejsze związki z oj-
czyzną. Zdecydowaną większość stanowią ci, 
którzy mieszkają poza granicami macierzy od 
urodzenia, z każdym rokiem przybywa jednak 
osób, które opuściły swój rodzinny kraj za pra-
cą. O tych ostatnich jest książka „Tam miesz-
kam. Życie Polaków za granicą”, wydana przez 
Marginesy. To zbiór 15 wywiadów przeprowa-

dzonych przez Malwinę Wrotniak, zastępcę re-
daktora naczelnego popularnego portalu eko-
nomicznego Bankier.pl. Mieszkający na Zaol-
ziu Polacy w zdecydowanej większości z emi-
grantami zarobkowymi mają tyle wspólnego, 
co Japonia z Unią Europejską, niemniej jednak 
na pewno każdy chętnie przeczyta kilkanaście 
historii. Osią, wokół której toczą się rozmowy, 
prowadzone na totalnym luzie, bez zbędnego 
nadęcia i – jak anonsuje je we wstępie autor-
ka – „bez polskiej martyrologii ani patriotycz-
nych rozterek”, jest codzienne życie na obczyź-
nie. Osobom, które mieszkają poza Polską i pa-
trzą na nią z perspektywy czysto patriotycznej, 
może to przeszkadzać, inni odnajdą w niejednej 
opowieści samego siebie.

Nie da się ukryć, że opuszczając rodzinny 
kraj, nigdy nie jest łatwo. – Nie zawsze jest ka-
wior – przekonuje Mateusz Kotowski z Wro-
cławia, który od 2010 roku żyje w Wietna-
mie. Dagmara Domińczyk, o znacznie dłuż-
szym stażu poza ojczyzną (wyjechała z Polski 
w 1983 roku), idzie o krok dalej, tak opisując 
pierwsze chwile jej rodziny w Ameryce: „Kiedy 
mój ojciec trafi ł do Stanów bez znajomości ję-
zyka, poczuł, jakby z dnia na dzień stał się głu-
chy i niemy. Mówi, że czuł się wtedy jak kaleka”.

Tyle po stronie strat. A co po stronie zysków? 
Na pewno piękne krajobrazy, ciekawi ludzie o 
odmiennych od naszych temperamentach i pa-
sjach. Czytając opowieści o Grecji czy Wyspach 
Owczych aż chciałoby się wsiąść do najbliższe-
go samolotu i na własnej skórze skonfrontować 
opowieść z rzeczywistością. Prawda jest jednak 
taka, co szczególnie uwidacznia się w przypad-
ku starszego pokolenia imigrantów, że choćby 
nie wiem, ile czasu spędzili poza macierzą, ich 
serce wciąż będzie biło nad Wisłą. Janusz Leon 
Wiśniewski, bardziej znany jako pisarz, niż na-
ukowiec, mieszkający od 29 lat we Frankfurcie 
nad Menem, mówi tak: „Mam jedną ojczyznę. 
Jest nią Polska”. Domińczyk przyznaje, że cho-
ciaż jest obywatelką Stanów Zjednoczonych, jej 

dusza jest w 100 procentach polska. „Oczywi-
ście moja tęsknota za Ojczyzną nadal jest bar-
dzo silna, ale zauważyłam, że kiedy wracam z 
wakacji w Polsce do Kolumbii, odczuwam ra-
dość i mam już poczucie, że wracam do domu. 
Jeżeli w przyszłości mielibyśmy zmienić miej-
sce zamieszkania, to myślę, że jedyną opcją jest 
Polska, przynajmniej w tym momencie nie wy-
obrażam sobie innego kraju” – to już słowa Kin-
gi Puerto-Grzeszczuk, prowadzącej biuro po-
dróży w kolumbijskiej Bogocie.

Malwina Wrotniak powinna pójść za ciosem 
i opublikować drugą książkę o podobnej tema-
tyce. Tym razem niech będą to wywiady z Po-
lakami, którzy od urodzenia mieszkają poza oj-
czystym krajem.

Przeznaczeni
KATARZYNA GROCHOLA

Wydawnictwo Literackie

Los? Przypadek? Co kieruje naszym życiem? 
Życiowo prawdziwa, nasączona nadzieją i doj-
rzałym optymizmem, ta książka to Twoje prze-
znaczenie.

O tej książce można opowiadać na wiele spo-
sobów. Na przykład tak: „Przeznaczeni” to hi-
storia pięciu osób. Pozornie nie mają ze sobą nic 
wspólnego, ale już wkrótce zbiegi okoliczności 
i przypadkowe na pierwszy rzut oka zdarzenia 
sprawią, że ich drogi nierozerwalnie się połączą.

Olin jest rozchwytywaną autorką krymi-
nałów. Ma wszystko: pieniądze, sławę, sukces, 
jest nawet zakochana. Problem w tym, że nie 
do końca szczęśliwie. Od wielu lat ma romans 
z żonatym facetem. Historia jakich wiele: ona 
kocha jego, on kocha tylko ją, no ale żona, dzie-
ci...

Gabrysia pracuje w kasynie. Każdego dnia 
obserwuje ludzi, którzy wygrali albo przegrali. 
Sama jest nieufna i żyje na uboczu. Aż do mo-
mentu, gdy – przypadkiem – spotyka Mateusza.

Mateusz jest zdolnym grafi kiem i beztroskim 

singlem. Ma pieniądze i kobiety. Pieniądze co 
prawda pożyczył swojemu przyjacielowi Kubie, 
ale kobiet w jego życiu nie brakuje – pojawiają 
się i znikają. Wszystko się zmienia, gdy spoty-
ka Gabrysię. Ta kobieta to dla niego tajemnica, 
którą musi rozwikłać.

Kuba jest alkoholikiem. Niepijącym. W po-
szukiwaniu lepszego jutra wyrusza do Sta-
nów Zjednoczonych. Pożyczone od Mateusza 
pieniądze błyskawicznie trafi ają w ręce Jurka 
(zwanego Jerrym), polskiego emigranta, który 
w Ameryce dorobił się synów i kolejnych żon, 
a także paru szemranych interesów, na których 
nieustannie ma nadzieję się dorobić.

Historie wszystkich bohaterów zbiegają się w 
kulminacyjnym punkcie. Jedni otrzymają szan-
sę od losu, inni tę szansę bezpowrotnie stracą…

 TOMASZ WOLFF, (r)
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CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – HAWIE-
RZÓW: Rajska jabłonka (27, godz. 
19.00).
CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: Bo-
ciany (27, 28, godz. 16.00); Spirited 
Away (27, godz. 17.30); Śmietan-
ka towarzyska (27, 28, godz. 19.00); 
Krycí jméno Holec (27, godz. 20.00; 
28, godz. 17.30, 20.00); Nauczy-
cielka (28, godz. 9.30); KARWI-
NA – Centrum: Strašidla (27, godz. 

17.30); Star Trek: W nieznane (27, 
godz. 20.00); Mój przyjaciel smok 
(28, godz. 15.15); Bridget Jones 3 
(28, godz. 17.30); Siedmiu wspa-
niałych (28, godz. 20.00); TRZY-
NIEC – Kosmos: Bridget Jones 3 
(27, 28, godz. 17.30); Spirited Away: 
W Krainie Bogów (27, 28, godz. 
20.00); Bociany (28, godz. 10.00); 
JABŁONKÓW: Vlk z Královských 
Vinohrad (28, godz.19.30); CIE-
SZYN – Piast: Sekretne życie zwie-
rzaków domowych (27, 28, godz. 
14.30, 16.15, 18.00); Siedmiu wspa-
niałych (27, 28, godz. 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regional-
ne od godz. 6.00; powtórka na ante-
nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-
niec 105,3 MHz.
CO W TERENIE
KARWINA – Biblioteka Regionalna 
Karwina, Oddział Literatury Polskiej 
zaprasza na spotkanie z literaturą pt. 
„Henryk Sienkiewicz – mistrz słowa”, 
w piątek 30. 9. o godz. 17.00 w bi-
bliotece na Rynku Masaryka. Prze-
wodniczką po życiu i twórczości au-
tora będzie Danuta Ondruch. Przed 
spotkaniem będzie można jeszcze 
obejrzeć wystawę „Henryk Sienkie-
wicz – pisarz światowej sławy”.
KARWINA-FRYSZTAT – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjne „Świ-
niobicie na ludowo” w sobotę 15. 10. 
o godz. 17.00. Cena biletu 190 kc, 
przy wejściu w stroju ludowym cena 
90 kc. W programie ZT „Oldrzy-
chowice”, Zespół „Gizdy”, „4Smy-
ki” i DJ Marek Bartnicki. Możliwość 
zamówienia tradycyjnych wyrobów 
(jelita czarne i białe, świeczka, salce-
son) pod numerem 776 582 451.
KARWINA-N. MIASTO – MK 
PZKO zaprasza 1. 10. o godz. 15.30 
do świetlicy Koła na prelekcję An-
drzeja Bizonia pt. „Wojaże po Kana-
dzie” połączone ze smażeniem popu-
larnych stryków do świetlicy Koła.
PTTS „BŚ” – Zaprasza swoich 

członków i sympatyków 28. 9. na Fi-
lipkę, gdzie w ramach uroczystości 
jubileuszu schronisk będą prezento-
wane zapomniane schroniska w Be-
skidach. Prezentacja przy schronisku 
na Filipce w godz. 10.30-12.00. Inf.: 
603 193 004.
TURYSTYCZNY KLUB KO-
LARSKI PTTK „Ondraszek” 
– Zaprasza na wycieczkę rowero-
wą „Szlakiem Ernesta Lipki” 1. 10. 
O godz. 9.00 spotkanie na Rynku 
w Cieszynie. Trasa: Cieszyn – Cz. 
Cieszyn – Kocobędz (trasa rowero-
wa nr 6100 i 6097) do Olbrachcic 
i Hawierzowa. Postój nad zbiorni-
kiem wodnym Cierlicko (restaura-
cja V Zátoce). Następnie trasa nr 56 
niebieski szlak spacerowy do Sobie-
szowic – planowany posiłek, prze-
jazd koło zbiornika wodnego Żer-
manice. Przejazd trasą nr 6090 przez 
Koniaków, następnie trasa nr 46 i 10 
do Cieszyna. Prowadzi Roztrzapek – 
tel.: 666 026 320.
SUCHA GÓRNA – MK PZKO 
zaprasza w niedzielę 2. 10. o godz. 
15.00 do Domu Robotniczego na 
„Wykopki”. Program wykonają dzie-
ci z przedszkola i szkoły oraz mali 
muzycy z Polski, podopieczni fun-
dacji braci Golec. Klub Kobiet ofe-
ruje dania kuchni śląskiej, a organi-
zator zaprasza do wzięcia udziału w 
wystawie jesiennych zbiorów – wa-
rzyw i owoców oraz przetworów z 
nich zakończonych konkursem zgro-
madzonych eksponatów. Ich dostar-
czenie prosimy uzgodnić telefonicz-
nie pod nr. tel. 728 209 299. Propo-

nujemy również możliwość rezerwa-
cji miejsc na sali za pośrednictwem 
strony internetowej Koła (www.
pzkosuchagorna.cz) lub telefonicz-
nie pod nr. tel. 777 578 088. Zarezer-
wowane miejsca należy zająć w dniu 
„Wykopek” do godz. 14.30. Impreza 
organizowana jest w ramach 30-lecia 
współpracy z miastem Bielsko-Biała.
UWAGA! – Absolwenci z roku 1964 
klasy śp. prof. Tadeusza Błanika (ma-
tura w Orłowej-Łazach) spotykamy 
się w piątek 30. 9. o godz. 13.00 w 
restauracji „Zlaté časy” w Karwinie- 
Frysztacie.
ZG MACIERZY SZKOLNEJ W 
RC – Organizuje 11. edycję turnie-
ju siatkówki drużyn amatorskich o 
Przechodni Puchar Baginieckiego 
Gorola. Termin sobota 8. 10., hala 
sportowa w Bystrzycy. Zgłoszenia 
proszę przesyłać na adres: baronk@
cmail.cz, tel. 777 559 434.
40. OTWARTE MISTRZO-
STWA PZKO W PRZEŁAJU 
– W niedzielę 2. 10. odbędą się 40. 
otwarte mistrzostwa PZKO w bie-
gu przełajowym o memoriał Wan-
dy Delong w Mistrzowicach. Głów-
ną nagrodą jest Puchar Przechodni, 
przeznaczony dla ekipy, która wy-
stawi najlepszą 3-osobową druży-
nę męską i kobiecą. Ponadto przy-
gotowane są upominki dla najlep-
szych w poszczególnych kategoriach 
wiekowych chłopców (mężczyzn) i 
dziewcząt (kobiet), a są one następu-
jące: lat 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-
15, 16-18, 19-35, 36-49 i powyżej 50 
lat. Początek zawodów o godz. 9.00 
(prezentacja do godz. 8.45) koło by-
łej polskiej szkoły w Mistrzowicach 
(nieopodal Fibakówki, gdzie znajdu-
je się parking). Prosimy o przesyła-
nie zgłoszeń do czwartku 29. 9. dro-
gą elektroniczną (d.kadlubiec@vol-
ny.cz) z podaniem imienia, nazwiska, 
kategorii i szkoły (MK PZKO) za-
wodników.
OFERTY

NÁTĚRY STŘECH – FASÁD 
ruční nátěry i vysokotlaké nástříky 
střech pozink, hliník, trapéz plech, 
vlnitý eternit, eternit, pálené ta-
šky atd. Vše je provedeno odbor-
ně s nejvyšší kvalitou. Prodlouže-
ná záruka. Zajímavé smluvní ceny. 
Tel. 775 524 815, www.stresnirekon-
strukce.cz GL-223

IPA – STŘECHY novinka na trhu 
– bezešvá technologie. Konec se za-
tékáním. Tel. 776 051 335. GL-223

OFERTA PRACY

FIRMA HANDLOWA ZA-
TRUDNI pracownika z biegłą zna-
jomością języka czeskiego (zarów-
no w mowie, jak i w piśmie). Mile 
widziane doświadczenie w handlu i 
znajomość branży sprzedaży inter-
netowej. CV prosimy wysyłać na ad-
res: info@noveo.cz GL-655

SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ 
SE VÝROBOU a montáží hli-
níkových oken a dveří hledá praco-
vníky do výroby. Požadujeme ma-
nuální zručnost, znalost práce s ru-
čním el. nářadím, časovou flexibili-
tu, řidičský průkaz skupiny B. Mon-
táže provádíme po celé ČR. Životo-
pisy zasílejte na e-mail: info@emo-
s-alumatic.com. GL-654

Jestem i zostanę z wami, 
dokąd pamięć o mnie trwać będzie...

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23. 9. 2016 zmarła  
w wieku 61 lat nasza Ukochana Żona, Mamusia, Bab-
cia, Siostra, Teściowa, Ciocia, Kuzynka i Szwagierka

RENATA SIKORA
z domu Szűcs,

zamieszkała w Wędryni pod nr. 3
Ostatnie pożegnanie odbędzie się w piątek 30. 9. 2016 o godz.15.00 w 
kościele rzymskokatolickim w Wędryni, po czym nastąpi odprowadzenie 
Zmarłej na cmentarz przy kościele. Zasmucona rodzina. GL-656

Dnia 26. 9. 2016 upłynęła 11. rocznica śmierci naszej Ko-
chanej

śp. WŁADYSŁAWY SUCHANEK
z Cierlicka Dolnego

Wspomina syn Erwin z rodziną.
 GL-657

Dnia 24 września 2016 minęła 7. rocznica śmierci 
śp. TADEUSZA OSUCHOWSKIEGO

O chwilę wspomnień  i zadumy proszą żona Marcela, 
córka Marcela, wnuki Kuba i Michał, córka Basia z Ji-
říkiem.
 RK-114

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam...
Z okazji 85. urodzin naszego Kochanego Taty

inż. JANA SZNAPKI 
z Karwiny-Starego Miasta 

najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia i pomyślności składają syno-
wie z rodzinami. RK-111

60 lat minęło, jak jeden dzień.
Dnia 28 września br. obchodzi swój zacny 
jubileusz 

pan PIOTR CHLEBIK

z Suchej Górnej

Wiele zdrowia, szczęścia i pomyślności 
życzą rodzice, żona i synowie Marian z żoną 
Beatką i Adam z przyjaciółką.
 GL-649
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INFORMATOR

Spółka B2B Partner s.r.o.
POSZUKUJE

na miejsce pracy w Ostrawie

pracownika/pracowniczkę 
do przyjmowania i opracowywania zamówień 
oraz prowadzenia korespondencji handlowej

Wymagania:
wykształcenie średnie
bardzo dobra znajomość języka polskiego w słowie i piśmie
prawo jazdy kat. B
biegła obsługa komputera
 odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, komunikatywność i 

zaangażowanie
możliwość natychmiastowego podjęcia pracy

Proponujemy:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
wynagrodzenie początkowe 17000,- Kč
wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym
pracę w młodym i zgranym zespole
realne warunki rozwoju zawodowego

Prosimy zainteresowanych o przesłanie życiorysu na adres e-mail: 
marketa.haskova@b2bpartner.cz

G
L-

64
4

Firma logistyczna poszukuje 
pracownika na stanowisko 

Magazyniera
Wymagania:
• Dwujęzyczność PL/CZ – poziom podstawowy
•  Nienaganny poziom komunikacji w mowie i piśmie
•  Wysoka kultura osobista, sumienność
•  Znajomość pracy z PC oraz biegłość w korzystaniu z aplikacji: e-mail, 

kalendarz, microsoft excel/open calc, google apps, CRM
•  Zdolność rozwijania swoich umiejętności, kreatywność

Obowiązki:
•  Koordynacja biura – komunikacja z partnerami (telefoniczna, mailo-

wa), tworzenie raportów
•  Obsługa klienta firmowego (zawieranie umów oraz prowadzenie do-

kumentacji)
•  Obsługa klienta sklepu internetowego (komunikacja online, mail, telefon)

Proponujemy:
•  Zatrudnienie na pełny etat w rozwijającej się firmie
• Praca w przyjaznym zespole
•  Biuro w Cieszynie, służbowy telefon i komputer
•  Możliwość rozwoju zawodowego

Swoje życiorysy/CV
oraz list motywacyjny w jęz. polskim 

prosimy przesyłać do 29. 2. 2016 mailowo na
 info@olzalogistic.com

G
L-
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TRZYNIEC – UJŚCIE n. Ł.  0:2

Do przerwy: 0:1. Bramki: 4. Pouček, 
56. Výborný. Trzyniec: Paleček – 
Vengřinek, Bedecs (46. Hošek), Če-
lůstka, Avdič, Stříž – Ižvolt, Málek 
(46. Malcharek), Krišto (66. Moty-
čka), Janoščín – Dedič.

Piątą przegraną w tym sezo-
nie zanotowali piłkarze z Leśnej. I 
można dodać, że piątą niejako na 
własne życzenie, znów po dużych 
błędach w defensywie. Podopiecz-
ni trenera Martina Zbončáka roz-
poczęli mecz w identycznym usta-
wieniu, jak tydzień temu w Varns-
dorfi e, gdzie wywalczyli remis 2:2. 
Tym razem jednak rywal był poza 
zasięgiem Trzyńca. – Na losach me-
czu zaważyła szybka bramka przy-
jezdnych, no i nasza tradycyjna ner-
wówka – stwierdził trener Martin 
Zbončák, dla którego był to ostat-
ni mecz w roli szkoleniowca druży-
ny (patrz wyżej). Nie pomogły też 
przetasowania w drugiej połowie. 
Gospodarze wprawdzie zwiększy-
li obroty, ale to rywal w 56. minu-
cie poprawił na 0:2 i bez większych 
kłopotów dotrwał z taktyką kontr-
ataków do samego końca. 
PARDUBICE – OSTRAWA  0:0

Ostrawa:   Vašek – Sus, Pokorný, 
Zápotočný, Helešic – Hlinka, Nerad – 
Mondek (75. Lupták), Mičola (89. De 
Azevedo), Stáňa (46. Celba) – Urgela.

Czyste konto Petra Vaška to dla 
Banika jedyny pozytywny akcent 
spotkania z Pardubicami. – Zaliczy-
liśmy słabe spotkanie, w konsekwen-
cji tracąc dwa punkty – ocenił szko-
leniowiec Ostrawy, Vlastimil Petrže-
la.  Walczący w strefi e spadkowej go-
spodarze postawili wszystko na jedną 
kartę – defensywny futbol, z którym 
faworyt zupełnie sobie nie radził. 

Lokaty: 1. Ostrawa 18, 2. Cz. Bu-
dziejowice 17, 3. Sigma Ołomuniec 
15,… 15. Trzyniec 5, 16. Prościejów 
2 pkt. 

DYWIZJA

L. PIOTROWICE 
W. MIĘDZYRZECZE  1:1

Do przerwy: 1:1. Bramki: 21.  Ha-
nusek – 11.  Kotůlek. Piotrowice: 
Mrozek – Leibl, Gill, Moskál, Baj-
záth – Puškáč (62. Hoff mann), Lu-
kan (57. Miko), Škuta, Urban – Kli-
mas (88. Hilbert), Hanusek.

Z nowym trenerem, korektami w 
ustawieniu, przede wszystkim jed-
nak zmianą myślenia przystępowali 
do walki z liderem tabeli gracze Pio-
trowic. Nowy szkoleniowiec Lokomo-
tywy, Jiří Kuljovský, z zadowoleniem 
skwitował remis z Wałachami. – Prze-
ciwnik dysponuje kadrą, która z powo-
dzeniem walczyłaby w trzeciej lidze – 
skomplementował rywala Kuljovský, 
który zmienił przy sterze Lokomoty-
wy odwołanego Martina Špičkę. 
FRYDLANT 
HAWIERZÓW  0:1

Do przerwy: 0:0. Bramka: 65.  Go-
mola. Hawierzów: Rohel – Lisický, 
K. Skoupý, Cigánek, Musiol – Zup-
ko, Švábík (85.  Cenek) – Omasta, 
Wojnar (78. Trmal), Uher – Gomola 
(65. Michalčák).

W Frydlancie nad Ostrawicą ża-
den zespół nie ma łatwej przepra-
wy. Przekonali się o tym Indianie, 
którzy wygrali zaledwie 1:0, aczkol-
wiek okazji do strzelenia goli mie-
li znacznie więcej. Trzy punkty wy-
strzelił gościom najlepszy snajper 
Hawierzowa w tym sezonie, To-
masz Gomola. 

Lokaty: 1. W. Międzyrzecze 23, 2. 
Hawierzów 18, 3. Beneszów Dolny 
17,… 10. Piotrowice 9 pkt. 

M. WOJEWÓDZTWA

SZONÓW – CZ. CIESZYN  2:0

Do przerwy: 0:0. Bramki: 74.  Ko-
ďousek, 79. Z. Bednář. Cz. Cieszyn: 
Gradek – Bolek, Kupczak, Rac, Po-
pelka – Konečný (81.  Michalisko), 
Sostřonek, S. Zogata, Folwarczny 
(75. J. Zogata) – Kiška, Lojek.

Wczorajsze urodziny trenera Ri-
charda Beneša z dużym prawdopo-
dobieństwem na tyle rozkojarzy-
ły piłkarzy Czeskiego Cieszyna, że 
w stuprocentowych okazjach trafi ali 
w przelatujące nad boiskiem mewy i 
co gorsza, po dwóch błędach oddali 
komplet punktów gospodarzom. 
FRENSZTAT p. R. 
BOGUMIN  0:0

Bogumin: Švrčina – P. Poštulka, So-
cha, Košťál, Kalous (46. Kurušta) – 
Sittek, Vaclík, Kubinski (89. Šipula), 
Baculák – Ferenc (52.  Šiška), Jata-
gandzidis (78. Opic). 

Do pełni szczęścia zabrakło go-
ściom tylko wygranej. – Pomimo 
straty dwóch punktów zaliczyliśmy 
najlepszy mecz w tym sezonie. Cho-
dzi mi o wrażenia estetyczne, bo to 
już nie był chaotyczny futbol, a prze-
myślana gra od początku do koń-
ca. Szkoda tylko, że z kilku niezłych 
okazji nie wykrzesaliśmy upragnio-
nego gola – powiedział „GL” trener 
Bogumina, Marek Poštulka. 
S. ORŁOWA 
HERZMANICE  0:3

Do przerwy: 0:1. Bramki: 36.  i 
50.  Půda, 79.  Opata.  Orłowa: Po-
lášek – Papuga, Malík (46.  Ma-
cháček), T. Věčorek, Herák – Ko-
schny (64.  Botur), Koník (81.  Su-
chánek), Široký, Kroček, Pavlík 
(70. Kubiš) – Renta.

Piłkarze Herzmanic potwierdzi-
li w Orłowej rolę faworyta. Slavia z 

najniższą średnią wiekową w roz-
grywkach traktuje ten sezon w ka-
tegoriach konsolidacyjnych. Kluczo-
we w walce o uratowanie piątoligo-
wej skóry będą w przypadku pod-
opiecznych Jarmila Kopela zupełnie 
inne kolejki. 
WĘDRYNIA 
KOBERZYCE  5:1

Do przerwy: 3:1. Bramki: 19. Da-
wid, 24. Vlachovič, 40. Martynek, 
64. Racko, 89. Guznar – 4. Kryštof. 
Wędrynia: Pecha – Pilch, Vlacho-
vič, Martynek, Martinčík, Przyczko, 
Racko (85. Guznar), Buzek, Byrtus, 
Dawid (79. Rusek), Kalfas. 

Dla Wędryni jeden z kluczowych 
meczów jesiennej części sezonu za-
kończył się pokazówką. Pojedy-
nek w strefi e spadkowej gospodarze 
rozstrzygnęli już w pierwszej poło-
wie. Ostrawianie po szybkiej bram-
ce na 0:1 stanęli i niczym słupy solne 
przyglądali się ofensywnej grze go-
spodarzy. 
DZIEĆMOROWICE 
KARNIÓW  3:5

Do przerwy: 0:3. Bramki: 56. Skot-
nica, 77. Bystrý, 83. Beilner – 18.  i 
59. Hrubý, 34.  i 49. Starý, 43. Ho-
udek. Dziećmorowice: Kotrla – Káňa 
(46.  Bystrý), Kempný (65.  Risto-
vský), Pilař, Holý – Kovář (65. J. Li-
gocký), Maleňák (46. Matušík) – L. 
Ligocký, Hrtánek, Zahatlan (46. Be-
ilner) – Skotnica. 

Gospodarze uświadomili sobie po-
wagę sytuacji dopiero w drugiej po-
łowie, w której przegrywali już 0:4. 
Dziećmorowicki futbol w stylu „va 
banque” mógł się zakończyć kompro-
mitacją, ale na całe szczęście dla Elek-
tryków goście przestali się w dru-
giej połowie emocjonować grą. – Bez 
dwóch zdań najgorszy mecz w tym 
sezonie. Współczuję naszym kibi-

com – stwierdził rozczarowany trener 
Dziećmorowic, Josef Jadrný. 

Lokaty: 1. Herzmanice 22, 2. Bo-
gumin 20, 3. Břídličná 17,… 5. Cz. 
Cieszyn 14, 6. Dziećmorowice 13, 
14. Orłowa 9, 15. Wędrynia 8 pkt. 

IA KLASA – GR. B
Stonawa – Wracimów 0:1, Olbrach-
cice – Libhošť 3:1 (dla gospoda-
rzy: Goj 2, Jan Kociolek), Petřvald 
n. Morawach – Datynie Dolne 1:2 
(Richter – Stebel, Tomašák). Lokaty: 
1. Datynie Dolne 16, 2. Stare Miasto 
16, 3. Olbrachcice 14,… 9. Stonawa 
8, 10. Bystrzyca 7 pkt. 

IB KLASA – GR. C
Gnojnik – Pietwałd 0:4, Luczina – I. 
Piotrowice 1:3, Sucha Górna – Lu-
tynia Dolna 4:1, Toszonowice – Ja-
błonków 4:2, Śmiłowice – Wierz-
niowice 1:1, L. Piotrowice B – Ny-
dek 1:1, Raszkowice – Rzepiszcze 
3:1. Lokaty: 1. Sucha Górna 16, 2. 
Jabłonków 16, 3. Raszkowice 15 pkt. 

MP KARWIŃSKIEGO
V. Bogumin – L. Łąki 0:4, Żuków 
Górny – F. Orłowa 2:3, Cierlicko 
– Hawierzów B 0:2, Dąbrowa – Sn 
Hawierzów 2:1, Sj Pietwałd – B. Ry-
chwałd 3:0, G. Hawierzów – G. Błę-
dowice 0:1. Lokaty: 1. F. Orłowa 21, 
2. G. Błędowice 16, 3. Zabłocie 15 
pkt. 

MP FRYDEK-MISTEK
Metylowice – Oldrzychowice 1:4, 
Mosty – Chlebowice 1:2, Palkowi-
ce – Bukowiec 2:4, Baszka – Piosek 
4:1. Lokaty: 1. Hukwaldy 19, 2. Ol-
drzychowice 17, 3. Mosty k. J. 14 pkt. 

RP FRYDEK-MISTEK
Niebory – Wędrynia B 3:0, Milików 
– Śmiłowice B 2:1. Lokaty: 1. Nie-
bory 21, 2. Janowice 15, 3. Milików 
10 pkt.  (jb)

Piłkarski weekend: Trzyniec tonie, Wędrynia znalazła koło ratunkowe

Dziś o godz. 17.10 na tafl i Ołomuń-
ca mogą powiększyć swoją przewa-
gę nad resztą ekstraligowego peleto-
nu. W dzisiejszych derbach w bar-
wach Trzyńca ponownie zobaczy-
my polskiego napastnika Arona 
Chmielewskiego, jednego z boha-
terów piątkowej batalii z obrońcami 
tytułu z Liberca. Aron Chmielew-
ski w przeddzień meczu z Ołomuń-
cem udzielił naszej gazecie krótkie-
go wywiadu. 
Mecz z Libercem był twoim de-
biutem w tym sezonie w bar-
wach Stalowników Trzyniec. Po 
zwycięstwie 3:0 pod twoim ad-
resem posypały się same super-
latywy. Strzeliłeś gola, zaliczając 
prawdziwe „wejście smoka”...

Dziękuję za komplement. W dal-
szym ciągu stąpam twardo po zie-
mi i robię wszystko, żeby przebić 
się na stałe do ekstraligowego skła-
du Stalowników. Trener Vladimír 
Kýhos dał mi okazję w piątkowym 
spotkaniu z Libercem i cieszę się, 
że udało mi się ją wykorzystać w 
stu procentach. 

W poniedziałek Frydek-Mistek, 
w którym występowałeś do tej 
pory, w szlagierze pierwszej ligi 
zmierzył się z Hawierzowem, ty 
jednak zostałeś wydelegowany 
na wtorkowe ekstraligowe derby 
z Ołomuńcem. Celujecie w kolej-
ne zwycięstwo?

Wygrana nad Libercem z zerem 
z tyłu napawa optymizmem. Cały 
zespół zaliczył w piątek świetne 
spotkanie i należy wierzyć, że na 
zwycięskiej fali popłyniemy rów-
nież w Ołomuńcu. To nie będzie 
łatwe spotkanie, bo derby zazwy-
czaj generują sporo emocji i nie 
zawsze faworyt zwycięża. My na 
pewno chcemy wygrać. 

Długo czekałeś w tym sezonie na 
swoją okazję w barwach Trzyń-
ca. Czy w końcu zadecydowały 
twoje dobre występy we Frydku-
Mistku, czy coś jeszcze?

Nie wiem, czy moje występy w 
partnerskim pierwszoligowym klu-

bie miały kluczowe znaczenie. Na 
pewno przesądziła kontuzja Rasti-
slava Špirki, która wykluczyła go z 
gry w piątkowym meczu z Liber-
cem i trenerzy Trzyńca zadzwoni-
li do mnie. A ja z kolei starałem się 
im udowodnić, że nie popełnili błę-
du, stawiając na mnie. 

Trenerzy przydzielili cię do gry w 
czwartej formacji obok Rostisla-
va Marosza i Erika Hrni. Jak ci się 
z nimi współpracowało?

Świetnie, bo obaj należą do spryt-
nych, dobrze wyszkolonych technicz-
nie hokeistów. Rostislav lubi kiwki, 
grę jeden na jeden, z kolei Erik jest 
bardzo skuteczny pod bramką rywa-

la. Wprawdzie zaliczyliśmy wspól-
nie dopiero jeden mecz, ale myślę, że 
wstydu nie narobiliśmy. Na ponie-
działkowym treningu szlifowaliśmy 
grę pod kątem wtorkowego rywala i 
miałem wrażenie, że znów rozumie-
my się ciut lepiej na tafl i. 

Jak wyglądają twoje najbliższe 
plany związane z kadrą narodo-
wą Polski? 

Niestety nie wyszedł nam turniej 
kwalifi kacyjny do igrzysk olimpij-
skich, ale nie składamy broni i szy-
kujemy się powoli do mistrzostw 
świata Dywizji IA. Zagramy w 
turniejach rangi challenge, które 
posłużą za sprawdzian przed mi-
strzostwami świata Dywizji IA na 
Ukrainie (22-28 kwietnia 2017 w 
Kijowie – przyp. autora). Dwa lata 
z rzędu zakończyliśmy zmagania 
w mistrzostwach na trzecim miej-
scu, ale wierzę, że powiedzenie „do 
trzech razy sztuka” sprawdzi się i 
w końcu wywalczymy upragnio-
ny awans do elity światowej. Jeste-
śmy już bardziej zahartowani, za-
gramy z większym bagażem do-
świadczeń i to może procentować. 
Nasi rywale ustawią poprzeczkę 
wysoko, bo zagramy z Węgrami, 
Kazachstanem, Koreą Południo-
wą, Austrią i Ukrainą, ale wierzę, 
że się uda. 
 Rozmawiał: 
 JANUSZ BITTMAR

Aron Chmielewski:Twardo stąpam po ziemi
Pierwsze miejsce w tabeli, ofensywny i skuteczny hokej, który podoba się tak kibicom, jak też fachowcom – oto wrześniowe oblicze 

Stalowników Trzyniec, którzy po sześciu kolejkach Tipsport Ekstraligi z dorobkiem 17 pkt. przewodzą stawce.

Aron Chmielewski.

NEČEK NOWYM TRENEREM 
PIŁKARZY TRZYŃCA

Martin Zbončák już nie jest tre-
nerem drugoligowych piłkarzy FK 
Fotbal Trzyniec. Po przegranym so-
botnim meczu z Ujściem nad Łabą 
podał się do dymisji, a włodarze klu-
bu zaakceptowali jego decyzję. No-
wym szkoleniowcem klubu został 
Jiří Neček.

Neček, który ostatnio prowadził 
Piasta Gliwice, wrócił do klubu, z 
którym w przeszłości już współpra-
cował. Czy zmiana przy sterze zespo-
łu wpłynie na poprawę gry i pozycję 
w tabeli, o tym przekonamy się do-
piero w najbliższy weekend, kiedy to 
Trzyniec zmierzy się na wyjeździe ze 
Znojmem. Trzyniec po porażce 0:2 z 
Ujściem nad Łabą w tabeli FNL zaj-
muje przedostatnią lokatę.  (jb)

EKSTR.PIŁKI RĘCZNEJ

BRNO – KARWINA  31:26

Do przerwy: 17:13. Karwina: Nolč, 
Tabara, Mokroš, Monczka 6, Hanisch 
1, Geist, Křístek 1, Plaček 1, Radčen-
ko 1, Drzyzga 1, Wozniak, S. Mlotek 
2, Jan Užek 4/2, T. Mlotek 1, Frančík 
6, Jiří Užek 2. 

Piłkarze ręczni Banika Karwina 
przeplatają lepsze i gorsze występy. Na 
parkiecie Brna goście dzielnie trzyma-
li się tylko do 15. minuty. Powód, dla 
którego Banik stracił kolejne punkty w 
ekstralidze, jest prosty: słaba skutecz-
ność w ataku i powtarzające się błędy 
techniczne. W bramce Karwiny zabra-
kło Przemysława Witkowskiego, ale 
Nolč z Tabarą też nie grzeszyli sku-
tecznością. (jb)
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